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Een device toevoegen met een RTSP wachtwoord gaat als volgt:
1. Klik op device list met de rechtermuisknop, kies: Add device

2. Selecteer device in de lijst, zet naar rechts door te drukken op >> en druk op EXIT
(Device ID is in de Yoosee app te vinden onder Instellingen)
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3. Selecteer device en voer hier bij Device password en Device RTSP password het RTSP
wachtwoord in dat is opgegeven in de app.

4. Start monitoring
- Select het venster waarin het beeld te zien moet worden (venster krijgt een blauwe rand)
- Klik op het device met de rechtermuisknop en kies: Start monitoring
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Algemene functies:
-

Klik rechtermuisknop op een venster voor de volgende functies:

-

Intercom: start een gesprek, spreek in de microfoon van de computer om door de duerbel te
spreken.
Om het geluid te horen van microfoon in de deurbel: zorg dat onderin het scherm het geluid
aan staat door op de speaker te drukken:

-

Capture: maak een screenshot
Start/Stop record: start of stop een video opname
Smooth/Standard/High Definition: kies de kwaliteit van de beelden
Full screen: bekijk het venster in volledig beeld

-

Filmrol: bekijken van beelden in vensters
Pijltje: Terugkijken van opnames
Notitieblok: logboek van gebeurtenissen
Wieltjes: diverse instellingen
Slot: versleutelen van de software zodat niks meer kan worden aangepast
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Terugkijken beelden:

Kies bovenin de pijl naar rechts ( > )
-

Selecteer de datum
Druk op Search: Opnames zullen te zien zijn als gekleurde gebieden.
Selecteer de device
Zoom in of uit op de tijdsbalk
Beweeg met pijltjes toetsen < en > naar vroeger of later in de tijd

Terugkijken van de beelden dit op de SD kaart staan:
1.
2.
3.
4.
5.

Haal de SD kaart uit de bel
Open de CMS Client software
Kies bovenin de pijl naar rechts ( > )
Druk op het mapje en selecteer de SD kaart
Kies NPC en daarna Record en dan de datum

